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Подобрена производителност. 

B1022/B1025  



Xerox® B1022/B1025 Многофункционални устройства 

Достъпното в ценово отношение монохромно многофункционално устройство Xerox® B1022/B1025 не 
допуска никакви компромиси в необходимите за постигането на максимална производителност 
функционалност и възможностите за свързване. Това устройство има компактни размери, предлага 
високоскоростен печат и сканиране, и необходимите за съвременния бизнес възможности за 
мобилен печат. 
 
 

 

Компактен размер. Печат на 
хартия с увеличен формат. 
Няма да повярвате колко повече 
можете да направите с по-малко 
ресурси. Компактното МФУ Xerox® 
B1022/1025 заменя множество 
устройства и изпълнява повече 
функции, отколкото те правят 
съвместно и също така предлага 
печат на хартия с формат до 
A3/Tabloid.  
 
Разширени функции 
Опционалната безжична свързаност 
(Wi-Fi) осигурява несравнима 
мобилност и възможност за 
поставяне на принтер или MFP точно 
там, където се изисква. Помощникът 
за настройка на Wi-Fi® и програмата 
WPS (Wireless Printing Preferences) 
правят връзката проста и сигурна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Опционален факс може да се добави само към 

модел Xerox® B1025. 
 
 

Повишена производителност. 
Пестящото място МФУ Xerox® 
B1022/B1025 помога да постигнете 
повече с по-малко  усилия, води до 
пестене на енергия и намаляване на 
разходите за сметка на съчетанието 
на  функците на двустранно 
копиране, печат, цветно сканиране и 
факс  в едно достъпно по цена 
монохромно устройство. 

 
Изключителни резултати.  
Мощният процесор с тактова честота 
до 1 GHz и стандартният капацитет на 
паметта от 1,5 GB осигуряват бърз 
изход на първа страница при печат и 
скорост на печат до 25 стр. / мин.  

 
Отпечатвайте големи обеми без 
прекъсване за зареждане на хартия. 
Допълнителната втора тава за хартия 
ви позволява допълнително да 
зареждате до 250 листа за 
безпроблемно отпечатване на по-
големи обеми. 

 
Предимства. 
 Изключителна яснота на 
документите благодарение на 
разделителна способност до 1200 x 
1200 dpi. 
 
 
 
 
 

 Простота на работа 
Интерактивният сензорен интерфейс 
на Xerox® B1025 обсигурява проста, 
интуитивно разбираема работа на 
всички функции —  печат, сканиране, 
копиране или факс1. Фина настройка 
на отпечатъците, която отговаря на 
точните нужди на клиента, или 
използването на прости автоматични 
настройки,обезпечиващи постоянно 
високо качество на отпечатъците. 

 
Навсякъде, по всяко време, по най-
лесния начин.  
Сканиране към ел. поща, сканиране 
към USB-памет и печат от USB памет 
диектно от устройството. 
Изпълнявайки няколко прости 
действия ще можете да печатате 
директно от облака. 

 
Простота на управление.  
Вграденият уебсървър Xerox® Embed-
ded Web Server осигурява отдалечено 
управление на устройството от 
браузъра на компютъра. 

 
Защита.  
Конфиденциалните документи са 
защитени от пряк достъп с помощта 
на най-новите функции за 
безопасност, включително 256-
битово криптиране AES, SNMPv3, 
филтриране по IP-адрес и 
конфиденциален печат. 

  

  

  

  

  

  



Многофункционално устройство Xerox B1025 

 Конфигурацията с DADF на снимката е с опционална  

допълнителна тава за хартия 

 

 

 
 

 
   

 

  

 
   Леснодостъпният USB порт позволява бърз  
печат от всеки стандартен USB носител. 

 
    

 
   

 
    

  
 

 

  
  

     

 
   

 

  
    

 
   

 

  
  

    

 
    

 

 
       Xerox® B1025 притежава цветен сензорен 
интерфейс с диагонал 4,3 инча, 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Многофункционални устройства Xerox® B1022/B1025 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  Xerox® B1022 Xerox® B1025 

Скорост До 22 стр/мин До 25 стр/мин 

Допустимо натоварване1 До 50 000 стр/месечно 

Процесор 600 MHz 1 GHz 

Памет 256 MB 1,5 GB 

Възможности за свързване Ethernet 10/100Base-T, високоскоростен USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (опция), Wi-Fi Direct® с опционалния  Wi-Fi комплект  

Копиране и печат Резолюция 

Копиране: до 600 x 600 dpi; Печат: до 1200 x 1200 dpi (в режим на повичено качество) 

Време за изход на 1-во копие 7,8 секунди 7,6 секунди 

Време за изход на 1-ва 
страница при печат 

9,1 секунди 8,9 секунди  

Езици за управление PCL®6, Adobe® PostScript® 3™  

Функции при печат Информация за състоянието в реално време благодарение на двупосочната връзка; създаване на брошура (само при 
B1025), режим чернова, конфиденциален печат; печат от USB; пробен комплект; отложен печат;  уведомление за 
изпълнението на задачата; водни знаци; 2-стране печат; завъртане на изображението;  драйвер Xerox® Earth Smart 

Печат от мобилни устройства Apple® AirPrint®2, Xerox® Print Service и плъгин Mopria® за Android™ 

Сканиране  Черно-бяло и цветно сканиране с разделит. способност до 600 x 600 dpi; Дестинации на сканиране: Сканирование към 
USB, към електронна поща, мрежово сканиране (FTP или SMB); Формати: JPG, TIFF (1- и многостраничен), PDF (1- и 
многостраничен) 

Факс3  Опция – Walkup Fax, Direct Fax 

Безопасност Удостоверяване на фърмуера, управление на сертификати за сигурност, автоматично създаване на самоподписани 
сертификати, проверка и потвърждение на пътя на сертификата, 256-битово AES криптиране, FIPS 140-2, TLS / SSL, 
SNMPv3, филтриране на IP адреси, конфиденциален печат 

Подаване стандартно 
на хартия 
 
 

Опционально 

Копирно стъкло Копирно стъкло или автоматично подаващо устройство 
DADF: 100 листа; формат до А3  

Ръчна тава (байпас): 100 листа; Нестандартни размери от 125 x 102 мм до 297 x 432 мм Тава 1: 250 
листа; Нестандартни размери от 148 x 182 до 297 x 432 мм 

Допълнителна тава: 250 листа; Нестандартни размери от 148 x 182 до 297 x 432 мм 

Изход на хартия 250 листа 

1 1 Максимален прогнозен обем на печат за месеца. Подобна експлоатация не се предвижда да се постига редовно; 2 Списъкът за сертифициране на 

AirPrint е достъпен на www.apple.com; 3 За да използвате факса, е необходима аналогова телефонна линия.                        
Управление на устройството 
Xerox Embedded Web Server, Xerox CentreWare Web, 
известяване по електронна поща, Apple Bonjour® 
Драйвери за печат 
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 
2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac 
OS® версия 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® 
Enterprise; Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; 
Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print 
Driver® 
Работа с хартия 
Двустранно подаващо устройсвто за оригинали 
DADF: 60-128 г/м2; 
Байпас: корици от 60 до 163 г/м2;  
Тава 1 и байпас:  листа от 60 до 140 г/м2 
Типове хартиени носители 
Обикновена хартия, хартия за високоскоростен 
печат, перфорирана хартия, предварително 
отпечатана хартия,  плътна хатия, тънка хартия, 
рециклирана хартия, картотечна хартия, бланки 
архивна хартия, потребителска  1-7 
Сертификаты 
Актуален списък на сертификатите еналичен на 
www.xerox.com/OfficeCertifications. 

Комплектация 
• МФУ Xerox® B1022 или Xerox® B1025 
• стартова тонер касета за 2500 страници4 
• Компакт-диск с драйвери, софтуер и 
документация (Ръководство на потребителя, 
кратко ръководство за инсталиране, указания за 
безопасна работа, права, указания за вторична 
преработка) 
• Ръководство за инсталиране 
• Кратко ръководство за експлоатация  
• захранващ кабел 
Консумативи 
Тонер-касета със стандартен капацитет — 
черна: 13 700 страници4                            106R01731 
барабан : 80 000 страници5                       113R00679 
Опции 
Тава за 250 листа6                                        097N02316 
Факс B1025 (за 1 линия)6                            497N05496 
DADF6                                                               497N05497 
Безжичен адаптер (Wi-Fi кит)         497N05495 

4 Средни стандартни страници. Съгласно  
ISO/IEC 19752. 
Зависи от изображението, площта на покритие   
и режима на печат. 
5 Приблизителен брой страници. Ззависи от 
тиража, размера и ориентацията на хартията, а 
така също и от скоростта на работа на  
устройството. Дополнителна информация 
можете да намерите на сайта 
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-
01.PDF. 
6За CSE 
Конфигурациите варират в зависимост от 
региона. 

 По-детайлни характеристики можете да видите на сайта  www.xerox.com/B1022-B1025Specs.  
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